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Predlog spremembe 1
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja koncept makroregionalne 
strategije, ki lahko glede na izkušnje, 
pridobljene v obstoječih makroregijah 
(regiji Baltskega morja in podonavski 
regiji), spodbudi države članice, regije, 
lokalne oblasti in tretje države, da bodo 
upravljale z viri na način, ki pospešuje 
rast, blaginjo, varnost in trajnostno 
varstvo okolja na območjih s skupnimi 
geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi 
značilnostmi;

1. pozdravlja koncept makroregionalne 
strategije, ki lahko glede na izkušnje, 
pridobljene v obstoječih makroregijah 
(regiji Baltskega morja in podonavski 
regiji), spodbudi države članice, regije, 
lokalne oblasti in tretje države, da na 
območjih s skupnimi geografskimi, 
zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi 
razvijejo projekte za teritorialno 
sodelovanje, predvsem na gospodarskem 
in okoljskem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Willy Meyer
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja koncept makroregionalne 
strategije, ki lahko glede na izkušnje, 
pridobljene v obstoječih makroregijah 
(regiji Baltskega morja in podonavski 
regiji), spodbudi države članice, regije, 
lokalne oblasti in tretje države, da bodo 
upravljale z viri na način, ki pospešuje rast, 
blaginjo, varnost in trajnostno varstvo 
okolja na območjih s skupnimi 
geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi 
značilnostmi;

1. pozdravlja koncept makroregionalne 
strategije, ki lahko glede na izkušnje, 
pridobljene v obstoječih makroregijah 
(regiji Baltskega morja in podonavski 
regiji), spodbudi države članice, regije, 
lokalne oblasti in tretje države, da bodo 
upravljale z viri na način, ki blaži 
uničujoče posledice krize in pospešuje 
ustvarjanje novih delovnih mest, rast, 
blaginjo, varnost in trajnostno varstvo 
okolja na območjih s skupnimi 
geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi 
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značilnostmi;

Or. es

Predlog spremembe 3
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja koncept makroregionalne 
strategije, ki lahko glede na izkušnje, 
pridobljene v obstoječih makroregijah 
(regiji Baltskega morja in podonavski 
regiji), spodbudi države članice, regije, 
lokalne oblasti in tretje države, da bodo 
upravljale z viri na način, ki pospešuje rast, 
blaginjo, varnost in trajnostno varstvo 
okolja na območjih s skupnimi 
geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi 
značilnostmi;

1. pozdravlja koncept makroregionalne 
strategije, ki lahko glede na izkušnje, 
pridobljene v obstoječih makroregijah 
(regiji Baltskega morja in podonavski 
regiji), spodbudi države članice, regije, 
lokalne oblasti in tretje države, da bodo 
upravljale z viri na način, ki pospešuje rast, 
blaginjo, varnost in trajnostno varstvo 
okolja na območjih s skupnimi 
geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi 
značilnostmi; poziva tudi k močnejšim 
sinergijskim učinkom med različnimi 
makroregionalnimi strategijami;

Or. en

Predlog spremembe 4
Göran Färm

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k oblikovanju dolgoročnejše 
rešitve za financiranje makroregionalnih 
strategij v okviru proračuna EU, da bi 
lahko financirali ukrepe, ki jih kohezijska 
politika ne vključuje, tj. sodelovanje s 
tretjimi državami; poleg tega izkušnje 
strategije za regijo Baltskega morja kažejo 
potrebo po „izhodiščnem kapitalu“ za 
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načrtovanje in pripravo projektov, ki 
podpirajo strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da makroregije niso nova
institucionalna stopnja v Evropski uniji; 
meni, da se makroregionalne strategije ne 
bi smele nanašati na vse politike, temveč 
bi se morale osredotočati najprej na izzive, 
ki so skupni neki makroregiji in ki jih je 
mogoče skupaj opredeliti v okviru 
partnerskega pristopa;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in Svet, naj pri 
določanju proračunskih sredstev, npr. 
kohezijskih in strukturnih, za raziskave in 
razvoj ter zlasti za regionalno sodelovanje, 
upoštevata makroregionalne strategije 
EU; poleg tega poziva Komisijo in Svet, 
naj ocenita, ali je za zagotovitev 
uspešnega izvajanja makroregionalnih 
strategij potrebno neposredno 
financiranje;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da je treba v okviru 
makroregionalnih strategij spodbujati 
usklajeno politiko med državami 
članicami in nečlanicami EU na 
področjih skupnega interesa (okolje, 
migracija itd.), ob podpori sosedske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 8
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. pozdravlja makroregionalno strategijo 
kot orodje za spodbujanje dialoga ter 
krepitev odnosov in sodelovanja v okviru 
tako vzhodne kot južne razsežnosti 
sosedske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Ivari Padar

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. pozdravlja dogodke arabske pomladi 
in meni, da so močna spodbuda za razvoj 
novih in dejavnih politik sosedstva, saj jih 
vsaj delno povezuje z makroregionalno 
strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj izrazita posebno 
podporo zamisli jadransko-jonske
makroregije ob ustreznem upoštevanju 
politik do sosednjih držav, naj spodbujata
tesnejše sodelovanje znotraj določenega 
območja, ki vključuje države članice EU in 
sosednje države, pri katerih predstavlja 
Sredozemsko morje bistven, vendar ne 
edini element njihove skupne dediščine, ter 
naj si prizadevata za sinergije z ustreznimi 
institucijami, kot sta Evropska 
investicijska banka in Unija za 
Sredozemlje;

2. glede na številne gospodarske, družbene 
in okoljske izzive, s katerimi se spopadajo 
vse regije v Sredozemlju, poudarja pomen, 
ki ga ima oblikovanje makroregije za 
celotno Sredozemlje, tako da se bo 
spodbujalo tesnejše sodelovanje znotraj 
tega določenega območja, ki vključuje 
države članice EU in sosednje države, pri 
katerih predstavlja Sredozemsko morje 
bistven, vendar ne edini element njihove 
skupne dediščine, ob ustreznem 
upoštevanju sosedskih politik; meni, da bi 
ta makroregija morala obenem omogočiti 
sodelovanje na lokalnih ravneh pri 
posebnih projektih;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj izrazita posebno 
podporo zamisli jadransko-jonske 
makroregije ob ustreznem upoštevanju 
politik do sosednjih držav, naj spodbujata 
tesnejše sodelovanje znotraj določenega 
območja, ki vključuje države članice EU in 
sosednje države, pri katerih predstavlja 
Sredozemsko morje bistven, vendar ne 
edini element njihove skupne dediščine, ter 
naj si prizadevata za sinergije z ustreznimi 
institucijami, kot sta Evropska investicijska 
banka in Unija za Sredozemlje;

2. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj izrazita posebno 
podporo zamisli jadransko-jonske 
makroregije ob ustreznem upoštevanju 
evropske sosedske politike, naj spodbujata 
tesnejše sodelovanje znotraj določenega 
geografskega območja, ki vključuje države 
članice EU, države kandidatke za vstop v 
EU in sosednje države, pri katerih 
predstavlja Sredozemsko morje bistven, 
vendar ne edini element njihove skupne 
dediščine, ter naj si prizadevata za sinergije 
z ustreznimi institucijami in partnerstvi, 
kot sta Evropska investicijska banka in 
Unija za Sredozemlje;

Or. en

Predlog spremembe 12
Willy Meyer
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj izrazita posebno 
podporo zamisli jadransko-jonske 
makroregije ob ustreznem upoštevanju 
politik do sosednjih držav, naj spodbujata 
tesnejše sodelovanje znotraj določenega 
območja, ki vključuje države članice EU in 
sosednje države, pri katerih predstavlja 
Sredozemsko morje bistven, vendar ne 
edini element njihove skupne dediščine, ter 
naj si prizadevata za sinergije z ustreznimi 
institucijami, kot sta Evropska 
investicijska banka in Unija za 
Sredozemlje;

2. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj izrazita posebno 
podporo zamisli jadransko-jonske 
makroregije ob ustreznem upoštevanju 
politik do sosednjih držav, naj spodbujata 
tesnejše sodelovanje znotraj določenega 
območja, ki vključuje države članice EU in 
sosednje države, pri katerih predstavlja 
Sredozemsko morje bistven, vendar ne 
edini element njihove skupne dediščine, ter 
naj si prizadevata za sinergije z ustreznimi 
institucijami;

Or. es
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Predlog spremembe 13
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi makroregija na ravni 
Sredozemlja lahko dala resnično dodano 
vrednost konkretnim projektom, ki jih 
Unija pripravlja za Sredozemlje, ob 
upoštevanju dopolnjevanja in zlasti v 
obliki finančnih prispevkov, če bi bili 
potrebni;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je jadransko-jonska 
makroregionalna strategija pomemben 
dejavnik ponovne sprave med območji na 
Zahodnem Balkanu ter da lahko prispeva 
k vključevanju teh držav v EU;

Or. lt

Predlog spremembe 15
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)



PE480.898v01-00 10/21 AM\891906SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da se je treba za izvajanje 
makroregionalne strategije za 
Sredozemlje opreti na izkušnje in dosežke 
obstoječih regionalnih institucij ter si 
prizadevati za mogoče sinergije z njimi, in 
sicer razen z Unijo za Sredozemlje zlasti z 
Evropsko investicijsko banko in Evro-
sredozemsko skupščino lokalnih in 
regionalnih oblasti (ARLEM);

Or. fr

Predlog spremembe 16
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba razvoju nove 
jadransko-jonske makroregionalne 
strategije nameniti ustrezna sredstva z 
zadostnimi zaščitnimi ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito uporabo obstoječih
finančnih sredstev, ter spodbujati načelo 
„več za več“, kjer je to potrebno, vedno 
povsem v skladu s pravno državo in na 
podlagi spoštovanja človekovih pravic;

3. meni, da je treba razvoju nove 
jadransko-jonske makroregionalne 
strategije nameniti sredstva iz proračunov, 
ki so temu območju že dodeljeni, z 
zadostnimi zaščitnimi ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito uporabo finančnih 
sredstev, ter spodbujati načelo „več za 
več“, kjer je to potrebno, vedno povsem v 
skladu s pravno državo in na podlagi 
spoštovanja človekovih pravic;

Or. de

Predlog spremembe 17
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba razvoju nove
jadransko-jonske makroregionalne 
strategije nameniti ustrezna sredstva z 
zadostnimi zaščitnimi ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito uporabo obstoječih 
finančnih sredstev, ter spodbujati načelo 
„več za več“, kjer je to potrebno, vedno 
povsem v skladu s pravno državo in na 
podlagi spoštovanja človekovih pravic;

3. meni, da je treba razvoju 
makroregionalne strategije za Sredozemlje 
nameniti ustrezna sredstva, pri tem pa 
poskrbeti za čim bolj učinkovito uporabo 
obstoječih finančnih sredstev ter spodbujati 
načelo „več za več“, kjer je to potrebno, 
vedno povsem v skladu s pravno državo in 
na podlagi spoštovanja človekovih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Willy Meyer
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba razvoju nove 
jadransko-jonske makroregionalne 
strategije nameniti ustrezna sredstva z 
zadostnimi zaščitnimi ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito uporabo obstoječih 
finančnih sredstev, ter spodbujati načelo 
„več za več“, kjer je to potrebno, vedno 
povsem v skladu s pravno državo in na 
podlagi spoštovanja človekovih pravic;

3. meni, da je treba razvoju nove 
jadransko-jonske makroregionalne 
strategije nameniti ustrezna sredstva z 
zadostnimi zaščitnimi ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito uporabo obstoječih 
finančnih sredstev, usmerjenih v prid 
družbenim razredom, ki jih je 
gospodarska kriza najbolj prizadela, ter 
spodbujati načelo „več za več“, kjer je to 
potrebno, vedno povsem v skladu s pravno 
državo in na podlagi spoštovanja 
človekovih pravic;

Or. es

Predlog spremembe 19
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba razvoju nove 
jadransko-jonske makroregionalne 
strategije nameniti ustrezna sredstva z 
zadostnimi zaščitnimi ukrepi, ki bodo 
zagotovili učinkovito uporabo obstoječih 
finančnih sredstev, ter spodbujati načelo 
„več za več“, kjer je to potrebno, vedno 
povsem v skladu s pravno državo in na 
podlagi spoštovanja človekovih pravic;

3. meni, da bi razvoju nove jadransko-
jonske makroregionalne strategije lahko 
namenili ustrezna sredstva z zadostnimi 
zaščitnimi ukrepi, ki bodo zagotovili 
učinkovito uporabo obstoječih finančnih 
sredstev, ter da bi lahko spodbujali načelo 
„več za več“, kjer je to potrebno, vedno 
povsem v skladu s pravno državo in na 
podlagi spoštovanja človekovih pravic, 
temeljnih svoboščin in demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 20
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zahteva, naj se vsa sredstva za 
jadransko-jonsko makroregijo dodelijo v 
skladu z merili, ki upoštevajo 
demografsko in teritorialno razsežnost 
posameznih podenot tega območja;

Or. it

Predlog spremembe 21
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je od opredelitve 
strategije naprej potrebno vključevanje 
držav in regij, ki niso članice EU, z 
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namenom njihovega vključevanja v 
sredozemsko makroregijo, za kar naj se 
uporablja finančni instrument za 
evropsko sosedstvo in partnerstvo;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-
jonsko makroregijo spodbujanje 
trajnostnega turizma, ki bi lahko pomagalo 
malim in srednjim podjetjem, razvoj 
trajnostnega pomorskega prometa, ki bi 
lahko ublažil težave, povezane s cestnim 
prometom, uvedba ukrepov za zaščito 
Sredozemskega morja pred 
onesnaževanjem in krepitev učinkovite 
javne uprave za reševanje morebitnih 
vprašanj neučinkovitega upravljanja;

4. poudarja, da bi glavna področja 
posredovanja za sredozemsko makroregijo 
lahko bila predvsem spodbujanje 
trajnostnega turizma, ki bi lahko pomagalo 
malim in srednjim podjetjem, razvoj 
trajnostnega pomorskega prometa, ki bi 
lahko ublažil težave, povezane s cestnim 
prometom, uvedba ukrepov za zaščito 
Sredozemskega morja pred 
onesnaževanjem, pomorska zaščita, 
pomorska varnost in varstvo morskega 
okolja, in sicer z oblikovanjem povezane 
mreže sistemov za nadzor pomorskih 
dejavnosti in poročanje o njih, razvoj 
nadregionalnih poslovnih omrežij ter 
znanstveno in univerzitetno sodelovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Nikolaos Salavrakos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morala biti glavna 4. poudarja, da bi morala biti glavna 



PE480.898v01-00 14/21 AM\891906SL.doc

SL

področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem in krepitev 
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
oblikovanje omrežij za kulturo, 
izobraževanje in usposabljanje, ki bodo 
spodbujala zaposlovanje in krepila dobre 
sosedske odnose, uvedba ukrepov za 
zaščito Sredozemskega morja pred 
onesnaževanjem, prekomernim ribolovom 
in nezakonitim ribolovom ter krepitev 
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 24
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem in krepitev 
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem, razvoj 
strategij za učinkovitejšo javno upravo za 
reševanje morebitnih vprašanj 
neučinkovitega upravljanja ter oblikovanje 
strategij za boj proti nezakonitemu 
priseljevanju v Evropsko unijo;

Or. de
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Predlog spremembe 25
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem in krepitev 
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem in krepitev 
učinkovite javne uprave, zlasti 
usposabljanje upravljavcev, za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja; meni, da bo makroregionalna 
strategija morala upoštevati težave v zvezi 
z varstvom in ohranjanjem okolja, 
energijo, podnebnimi spremembami, 
raziskavami in inovacijami, ohranjanjem 
naravnih virov, konkurenčnostjo in 
ustvarjanjem delovnih mest;

Or. lt

Predlog spremembe 26
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
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morja pred onesnaževanjem in krepitev 
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

morja pred onesnaževanjem in krepitev 
dobrega upravljanja in učinkovite javne 
uprave;

Or. en

Predlog spremembe 27
Willy Meyer
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo spodbujanje trajnostnega 
turizma, ki bi lahko pomagalo malim in 
srednjim podjetjem, razvoj trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, 
uvedba ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem in krepitev
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

4. poudarja, da bi morala biti glavna 
področja posredovanja za jadransko-jonsko 
makroregijo ustvarjanje novih delovnih 
mest s spodbujanjem trajnostnega turizma, 
ki bi lahko pomagalo malim in srednjim 
podjetjem, z razvojem trajnostnega 
pomorskega prometa, ki bi lahko ublažil 
težave, povezane s cestnim prometom, z 
uvedbo ukrepov za zaščito Sredozemskega 
morja pred onesnaževanjem in s krepitvijo
učinkovite javne uprave za reševanje 
morebitnih vprašanj neučinkovitega 
upravljanja;

Or. es

Predlog spremembe 28
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. šteje za bistveno, da bi morala nova 
makroregija prispevati k opredelitvi nove 
strategije za ustrezno upravljanje tokov 

črtano
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priseljevanja;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Willy Meyer
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. šteje za bistveno, da bi morala nova 
makroregija prispevati k opredelitvi nove 
strategije za ustrezno upravljanje tokov 
priseljevanja;

5. šteje za bistveno, da bi morala nova 
makroregija prispevati k opredelitvi nove 
strategije za ustrezno upravljanje tokov 
priseljevanja, in sicer s pomočjo strategije 
s tretjimi državami za boj proti revščini in 
za zaposlovanje in pravično trgovino, kar 
bi prispevalo k stabilnosti v makroregiji;

Or. es

Predlog spremembe 30
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. šteje za bistveno, da bi morala nova 
makroregija prispevati k opredelitvi nove 
strategije za ustrezno upravljanje tokov 
priseljevanja;

5. šteje za bistveno, da bi morala nova 
makroregija bistveno prispevati k
učinkoviti strategiji za ustrezno 
upravljanje tokov priseljevanja;

Or. de

Predlog spremembe 31
Marietje Schaake
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. šteje za bistveno, da bi morala nova 
makroregija prispevati k opredelitvi nove 
strategije za ustrezno upravljanje tokov 
priseljevanja;

5. šteje za pomembno, da bi morala nova 
makroregija prispevati k opredelitvi nove 
strategije za ustrezno upravljanje tokov 
priseljevanja in za obojestranske koristi 
večje mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Vincent Peillon, Carmen Romero López, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Unijo, naj razmisli o razvoju 
makroregionalne strategije EU, specifične 
za Sredozemlje, ki bo zajemala države ali 
regije z eno ali več skupnimi značilnostmi 
ali skupnimi izzivi na področju obrambe 
in varnosti, kot je pomorska zaščita, 
pomorska varnost in varstvo morskega 
okolja, in sicer z oblikovanjem povezane 
mreže sistemov za nadzor pomorskih 
dejavnosti in poročanje o njih.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 33
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Unijo, naj razmisli o razvoju 6. poziva Unijo, naj razmisli o razvoju 
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makroregionalne strategije EU, specifične 
za Sredozemlje, ki bo zajemala države ali 
regije z eno ali več skupnimi značilnostmi 
ali skupnimi izzivi na področju obrambe in 
varnosti, kot je pomorska zaščita, 
pomorska varnost in varstvo morskega 
okolja, in sicer z oblikovanjem povezane 
mreže sistemov za nadzor pomorskih 
dejavnosti in poročanje o njih.

makroregionalne strategije EU, specifične 
za Sredozemlje, ki bo zajemala države ali 
regije z eno ali več skupnimi značilnostmi 
ali skupnimi izzivi na področju obrambe in 
varnosti, kot je pomorska zaščita, 
pomorska varnost in varstvo morskega 
okolja, in sicer z oblikovanjem povezane 
mreže sistemov za nadzor pomorskih 
dejavnosti in poročanje o njih; poziva 
Unijo, naj oceni možnosti in 
obojestranske koristi razvoja celovite 
makroregionalne strategije EU za južno 
Sredozemlje.

Or. en

Predlog spremembe 34
Willy Meyer
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Unijo, naj razmisli o razvoju 
makroregionalne strategije EU, specifične 
za Sredozemlje, ki bo zajemala države ali 
regije z eno ali več skupnimi značilnostmi 
ali skupnimi izzivi na področju obrambe in 
varnosti, kot je pomorska zaščita, 
pomorska varnost in varstvo morskega 
okolja, in sicer z oblikovanjem povezane 
mreže sistemov za nadzor pomorskih 
dejavnosti in poročanje o njih.

6. poziva Unijo, naj razmisli o razvoju 
makroregionalne strategije EU, specifične 
za Sredozemlje, ki bo zajemala države ali 
regije z eno ali več skupnimi značilnostmi 
ali skupnimi izzivi na področju pomorske
zaščite, pomorske varnosti in varstva
morskega okolja, in sicer z oblikovanjem 
povezane mreže sistemov za nadzor 
pomorskih dejavnosti in poročanje o njih.

Or. es

Predlog spremembe 35
Göran Färm

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da morajo prihodnje 
makroregionalne strategije nastati kot 
rezultat procesa „od spodaj navzgor“, ki 
izhaja iz resnične motivacije lokalnih 
deležnikov, s čimer bi se izognili 
njihovemu naključnemu značaju in 
neusklajenosti;

Or. en

Predlog spremembe 36
Mario Mauro

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva, naj glavne prednostne naloge 
te strategije vključujejo razvoj trgovine 
jug-jug, vzpostavitev regionalnih trgov ter 
zmanjšanje trgovinskih tarif in ovir med 
državami v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 37
Mario Mauro

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da so inovacije, energija, 
izobraževanje in turizem ključna področja 
rasti, na katerih bi bilo mogoče in je tudi 
treba okrepiti sinergije in regionalno 
sodelovanje, da bi zagotovili trajnostno 
rast v sredozemski regiji;
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